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 అపప్టి పేజీలోల్ కి ఉలికిపడి జారి 
మడిచిన కాగితపు మరమ్గంధంలోకి 
పు లు తుడుచుకుని కళుళ్ నులుముకుని 
నాటి ఆకసమీమ్ద నేటి తారలని 
రెచిచ్ అచొచ్తుత్ తూ అంతర్ జాఞ్ న 
ముదర్ లని అతి భదర్ ంగా  
ముదాద్ డుతూ ముచచ్టపడుతూ.. 
 
ఘనీభ ంచిన అల భళుళ్న చిటిల్ నటుల్  
ఎండిన చందమామ నుంచి 
ఏదో నెన్ల ముకక్ డివడినటుల్  
అపప్టి గమకమింకా గగనమంతా 
గంగా ఝరిగా మారి పారినటుల్  
 
లయాతమ్క రేఖలు చదరాల బరు  
కిర్ ంద గిలగిలలాడినటుల్  
ఎగరలేని నెమలి ఎగిరే పా రానిన్ కిక్రించినటుల్ .. 
 
ఒక నరం ల్  తెరిచి ఇంకో ధమని మెలిక  
ఆలోచన ఉండచుటిట్  అనంతంలోకి కి॓ కొటిట్ నటుల్  
 
తెలి న కష్ణాల సవ డి అపరిచిత రణాల య్ లోల్  
అరకొరగా మిగిలినటుల్ .. 
 
అంతా కొంత - కొతేత్  అంతా ఉపసం రోపనిషతుత్ లో ఊపిరి బిగబటిట్  నిదిర్ ంచినటుల్ .... 
 

*** 
 

  
 

స త్కి ఇటు పు                        ఎ  ఆర్ బందా 
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ఎనిన్ ఏళల్  నాటిదో ఈ ఆలోచనల పరిణామం .........                                        
ఉరుమూ,మెరుపూ,గాలీ,నీరూ,నిపూప్,పుటుట్ కా,మరణం                                
అనీన్ అదుభ్తమనిపించిన అనాది  కాలం నుండీ,                                          
కోల్ నింగ్ జీ లనూ,కృతిర్ మ మేథనూ సృట్ త్ నన్ఆధునిక కాలం వరకూ 
అంతుచికక్కుండా మేధా ల మెదళల్ ను తొలచి త్ నన్ ఎనోన్ పర్ శన్లు!          
అంతరికష్ం అంతా కలియ తిరిగినా,                                                              
ల బిగ్ బాయ్ంగ్ లాంటి దాధ్ ంతాలు శదీకరిత్ నాన్,                                  

ఇపప్టికీ సృట్ కరత్  అత్ త ంపై  ఎనోన్ పర్ శన్లు.!!                                                
జీ ంచడమే పరమావధిగా గిపోతునన్ చినన్జీ ల నుండీ,                         
జీవం పుటుట్ కను ధిత్ నన్ బుదిధ్ జీ ల వరకూ                                           
అనిన్ జీ లలో అంతరీల్ నంగా ఉనన్ది ఒకటే చేతనా శకిత్ .                               
పర్ తి జీ లో అణువణు నా ధ నిత్ నన్ నాదం,                                              
చిరుగాలి తాకిడిలో లేత చిగుళల్  మంద సం,                                               
లయేటి సవ డిలో గాలిపాపల మృదుగానం ,                                               
పర్ కృతీ పురు ల సమాగమంతో పరవ ంచిన పుడమి నాదం,                        
తొలి చినుకుల అలికిడితో పలకరింపునందుకునన్ నేలతలిల్  తడిగానం ,             
పర్ కృతి అంతా నాదమయమే ..!!                                                                   
పర్ కృతి నాదంతో అనునాదం చెందిన మన  మాతర్ మే                                    
సృట్  రహ య్నికి పర్ ణమిలుల్ తుంది....!! 

*** 

 
  
  
నాదమయం జగత్      చొపప్లిల్ సంతో  కుమార్ శరమ్ 
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తెలల్ ని నెన్ల ధులు ........ఇందర్ ధను  రంగులు..... 
చినన్పప్టి ఆటలు ....... తాకోక చిలుకలు   
తృపిత్ గా న కునే నగన్ సంచారాలు   
నా మూడో నేతర్ ం చూత్ నన్ చితర్  పర్ పంచం  - 
మెలకువ వచిచ్ చూత్   
అది ఏ మూలో నా మన లోనే ంది   
దానిన్ లయం చే కొనన్ డిని నేనే  
హృదయ మై ధునం లో వత్ నన్ లాహలానిన్...  
మింగే న నాకు అభి కం కా లి.  
జయ దర సం కా లి   

నా పర్ యతన్మంతా దానికే   
 నేనో సృట్ కరత్ ని అ తునాన్..  
నా కులం మారుతుంది........... నా మతం మారుతుంది.... కాని... 
 నేనే ఇంకా మారటం లేదు ......  
మారతాను.......ఇది నేను నాతో చే కొనన్ యుదధ్  పర్ తిపాదన ..... 
జయం కూత టు దూరంలోనే ందట  ....!!!  

మా చారులు సప్షట్ మై న సమాచారం తెచాచ్రు   
నా కొతత్  రాజయ్ం లోకి ఆ న పతార్ లు పంపిత్   తపప్క రండి   
బంధు,మితర్ ,సపరి ర సమేతంగా 

*** 

             
             
   
   
   
   
   
   
   
     
 

నేనే ఇంకా మారటం లేదు    చం మౌళి కళాయ్ణచ వరిత్ 
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అపుప్డు తెలియకునాన్ 
ఆ తరా తెపుప్డో తెలి ంది  
పుటట్ డమనేది ఒకటుందని !  
తెలియనిది ..అదే.. ఎందుకని ? 
మరీ తెలియనిది పుటిట్ నాక ఏమిటని? 
పుటిట్ నందుకు పుటట్ పుటుట్ లా  
సం రానోన్.. సమాజానోన్ 
సంగతించడమో.. సంఘటించడమో చెయాయ్లి కదా! 
అందరిలాగే పెరిగాను 
చదు ..ఉదోయ్గం! పెళాళ్ం..పిలల్ లు!  
ఆకలేత్  అనన్ం తినాన్ను 
అరకక్పోతే మందులు తినాన్ను 
పురుగులా పుసత్ కాలిన్ తొలిచాను 
పురు రధ్  ధనకంటూ తీరాధ్ లు తిరిగాను 
పితౄ పిండాలు పెటాట్ ను .. గుళళ్ను దరి ంచాను 
దేవ దూతలనూ పాదసప్రి ంచాను..కొంచెం బిచక్చ్మూ 
దిలించాను 
మాలతో స రగ్ "బీమా"నూ చే ను 

శకిత్ ..భకిత్ ..రకిత్ ..ముకిత్ .. 
పర్ వచనకరత్ ల తరక్ వకత్ ౄతో కుత్ లు నాన్ను! 
పర్ శన్కు తుదిబదులేదీ?.. తెలియ రాలేదు! 
నా దై నేయ్న జీవనం 

అనాయా న మరణం  
ఇదేనా!.. ఇంతేనా జీవన పరమారథ్ ం ! 
అలోచనామగున్డనై  అదాటున కిర్ ంద పడాడ్ ను 
ఆసరా ఇచిచ్ లేపింది అ ఆ లు చది  పాప 
అకలమ్ ంతరంగ స రూప ! 

ఎదురుగా కనుపించాయి 
పకుష్లు లిన చెటుట్  కొమమ్లు  
ముసలమమ్ ఆనిన చెటుట్  మొదలు  
కదలని ఈచెటుట్  ఎపుప్డు పుటిట్ ందో!.. తెలియదు ! 
ఎందుకు పుటాట్ నని పటిట్ ంచుక్కునన్టూల్  లేదు 
ఎపుప్డో మోడౌతానేమోననే అందోళనా రాదు 
నేల ఆలంబనిత్ ంది, అకాశం అఛాచ్దిత్ ంది 
అరుణుడు శకిత్ నిత్ నాన్డు, వరుణుడు నీళుళ్ పోత్ నాన్డు 
గాలి ఊ లాడుతోంది 
చివరి(కో)నాడు అగీన్ ఆల్ త్ ంది 
అలా ఒంటిగా మౌన ౖ నికుడిలా..పర్ కౄతిలో మమై కయ్మై  
పరారథ్  జీవనమే పరమారథ్  భావమని..జీవపరమాతుమ్డై న ౠ లా! 
పచక్చ్మొకై క్ తిండి పెడోత్ ంది..ఎండు గడైడ్  పాల నిత్ ంది 
జబుబ్కి మందౌతోంది..నారై , దారమై  బటట్ నిత్ ంది 
కలపై  ఇంటినిత్ ంది..దూలమై  ఇంటిని మోత్ ంది 
దా రమై  కావలికాత్ ంది..ఆకులతో ఇంటికపుప్నిత్ ంది 
ఇలాల్ లి పూలకొపై ప్ అనురాగమిత్ ంది! 
వంటచెరకై  పంటచెరక్కై ..పకా నన్ పరమానాన్ల నిత్ ంది 
పాడెయై  నినున్ మోత్ ంది..చితియై  గనంపుతోంది 
కడకు తనకు చితి కూడా తానే ఔతోంది  
తన నీడలో నిలబడితే ప రా కాత్ ంది 
తన మొదటోల్  కూలబడితే ఆసరా ఇత్ ంది 
బోధివౄకష్మై  నినున్ బుదుధ్ ణిణ్  చేత్ ంది! 
శ ర్ యోబదుధ్ ణిణ్  చేత్ ంది ! 

ఆ..! పుటుట్  గిటుట్ ల మధయ్ గుటుట్  రటట్ యింది! 
చేతనై నటుల్  బర్ తకడం కాదు.. 
చేరి చేయూతనిత్  బర్ తకటమని !       *** 

  తథాగతం                                  క తా ద్ 
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ఒక రలా 
రానికెళోల్ దాద్ ం...రా..! 

ఆ తా లోల్  ఎదురేగేది 
ఆ కోనలోల్  ఎగిరేది 
చూత్ ండు నాతో 
చెమటలారిన బీడు దే లు 
చిగురొచిచ్ రాలిన కా నిన్ ఆకులు! 
దేనికి పు ప్ంచాయో తెలియని 
తెలల్  మొ లే న  
నలిగిన నలల్ టి పు లు కొనిన్, 
చరితర్ లో బదద్ లై న రాళుల్  మరినిన్, 
చెంపలూడిన చెదబెరళుల్  ఇంకొనిన్! 
టి గమనానిన్ టినెతుకుక్ంటునన్ 

చలి చీమలు 
కలి పాములు 
యానికి లిన చేతులు 

గాయానికి లేచిన రాతలు 
పగటినే చూడని రాతులు. 

రంలో అగుపిత్ యకక్డ! 
సమా రమై నటుల్  
సమా శమై నటుల్  
నీ కోసమే 
ఉనన్టుల్ ంటాయ్! 
నా చేతిని పటుట్ కునన్  
గడియారపు బాటలో...! 
ఇపుప్డు చూడు 
నీకు ను గానే 
నీ న లో హరిత్ ంటా ... 
నీ గడియారాపు ముళల్  మధయ్, 
నకిక్ తిరుగుతూ.. 
ముందుకు గుతూ... 
హరిత్ నాన్  చూడిపుప్డు!!!! 

                       *** 

  హరి త్                                 రఘు ఆళళ్ 
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ఉలిల్ పొర వంటి జీ తమొకక్టుండె 
చితికిపోవక ముందు నీ చెంతనుందు 
నితయ్మూ ంతు నీదు సనిన్ధిని నిలువ 
కలలు కందును పేర్ మరాగములు కనగ 

కిరణములు ర్ లు నేలకంబరమునుండి 
మబుబ్లను తపుప్కొని తమారగ్ ములను 
తిమిరమును దూరమొనరించు తేజమటుల్
పేర్ మ రా తయ్మును బాపు లుగులటుల్  

ఈ లుగు రేఖలీ ధరయెలల్  నిండి 
పేర్ మతత ముమ్నెంత నేరిప్నను గాని 
ఏల మనుజులీ యానందమెరుగలేరు? 
ఎనన్డును రణోలబ్ణము కాంకిష్ంచుచుందు? 

ఇంత రమణీయమై నటిట్  యీ ధాతిర్  
నెవరు గీచెదరీ రేఖలెందు కొరకు? 
కలి యునన్టిట్  కాలము కలగ మారిచ్ 
పుడమినెందుకు భజింప బూనుచుందు? 

చెలియ! యానందమున నినున్ చేరబోవ 
డివడునిదేమి మనమధయ్ పుడమి యిటుల్ ? 
రిగిపో నే మనమధయ్ రియు పేర్ మ 
సమ్యముమ్గ దేశముమ్ రిగినపుడు? 
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